
CMENTARZ KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDZETOWY

w Radomiu, u1.0f iar Firleja 45
te1.345_12_60

{7057452q_ N!P,796-008-03-49

KA-l10 _l/2018 Radom, dnia 08.03.2018 r,

Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Radomiu
ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor
w Dziale Utrzymania Cmentarza

zalrres wykonywanych zadań na stanowisku:

l) Prz1 inlowatlie zgłoszeti pogrzcbóił ilioorclrIlacja icll terrllilrtirł,zZakładanll Pogrzebolvy,rni,
2) Ustalanie miejsc pochólvku rv teretlie z przedstawicielani rodzirl zrnarłl,ch iporviadonlienie w
postaci wykazu r-ra dany dzieIi zainteresowane komórki organizacyjrle,
3) Wyjaśniarrie kwestii prawa do kolejnego pochówkLr w przypadku grobów istniejących,
4) Wystawianie faktur zasprzedaż grobów, opłaty i LrsłLrgi cmentarne zgodnie z istniejącym cennikiem,
5) DokLrnrelrtowania po\vyzszego prz} polllocy wystawiallych faktrrr VAT, zgodnie z obor.viązLrjącym

cellll ili ierlt ( )raZ feqtl lAI)t itleltt elltell1at,za.

6) L]stalarlie z zaitlteresorr alll ttli itlst_t,tLtc_janli (Sanepicl. Prokttratura) tenninólv ekshumac_i i i

zapervnienie spla\\,llego. zgodrlego z przepistlllli przebieuu czl"tlIlości ekshuInacl,jny,ch.
7) Prowadzenie ponizej wyszczególIliorlych dokilnlentorr, tj :

a) Ewidencji zInarłych (Księgi Znrarłyclr),
b) Alfabetycznego rejestru osób pochowanych,
c) Er,videncji miejsc pochówkrr (Księgi Wieczyste),

8) SLrkces;-rvne uzttpełnianie i aktualizowanie systeInu konlputerowego do zarządzania Cnretrtarzetn

K(,,lntlllalll) ltl rr Radorllitl.
9) Plolvadzellie ervidenc.j i i rvr,,starviallie przeptrstel< lla rł, jazd dla podmiotorv zewnętrznych
wy,konLr jących prace i LrsłLrgi lla teI,etlie ('Inentarza,

l0) Organizowanie prac zw,iązally,ch z czvllllościaIlli ekshLtIllacl,jIlylni (w tl,nl sporządzarlie protokołLt

dokumentLrjącego ww, czynności).

Warunki pracy:
- praca r.v,podstavt,orv1,1ll sl,stelllie czasu pracy tj. w godz. 7.30 15.30.
- pfaca przy nlonitorze l<oIlrpLttera ponad 4 godzinny dziennie.
- praca \\,vlllaga kolntrrliliac_j ipiseInne.j oraz r.l,erbaltle_i bezpośrednie_j itelefbnicznej.
- praca rvy,nragajaca u,y,cltodzenia \v teren"
- na stanowisltu nie występLrją r.varulrki szkodlirve.

Informacia dodatkowa:
W miesiącu poprzedzającyrn datę upLrblicznierlia rriniejszego ogłoszenia 6 Yo wskaźrrik zatrudnierria osób
niepelnosprarvIlvclr rv zal<ładzie buclzetor.vyrn pod nazrvą Cnrelltarz Komunalny w Radomiu nie został
osiągn ięĘ,,:

Wl,kształcenie:

wymagane: \Ą/yZSZe

poządane: wyzsze administracyjne

Wynlagania konieczne:
1) spełniellie r,vylnogórv cll<reśloIlych l,r, afi. 6 ust. l i trst. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracow,nikach sanrorządorvvcll (j.t. Dz.Ll.20l 6.902 l-e znl.) określclnych dla stanor,visk Lrrzędnicą,ch:
2) nlinirnunl 3-1etni staz pI,ac),:

3) znajomośc Llstau,: usta\\,a o cIlrelrtarzarch i cIror,vanilt zlnarlych, Kodeks postępou,atlia
adninistracyjnego; o samorządzie gminnyn; o pracownikach samorządowych; oraz rozporządzeń do
lł,/w ustaw:
4) umiejętność komunikac.ji werbalrle.i i niewerbalnej;



5) efektywna komunikacja interpersotrahra z klientem;
6) zdolność biegłego rozunrienia, interpretorł,ania i stosowarlia przepisów prawa;

7) obsługa programór.v komputerowych WINDOWS OFFICE i OPEN OFFICE:
8) dyskrec_ja. opatlorvanie. chęć i gotou,ość doskonalenia rviedzy spec.jalistycznej, rzetelnośc.

Wymagania pożądane:

staz pracy w administracji państwowej lub samorządowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
l) życiorys (CV):
2) kserokopie dtlkLrrnellttiii ;lotrr ierclzającvch r.r,\ l<szta,lccll ic.

3) kserokopie śiriadecti\ pfac\ 1lr.jezrkLr polsliiln) potrvierclza.jący,ch posiadanie InitliInlrnr 3-1etniego
stazu pracy lLrb zaśrł,iaclczenie od aktLralnego pt,acoclzrrł,c1, zatviera.jace clatę zatrLrdnieIlia:
4) kserokopia dokutnentu potwieldzającego stopiel'l niepełnosprarvtlości. .jezeli kandydat zarnierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa rł,aft. l3a ust,2 Lrstawy z dnia 2l listopada 2008 r.

o pracor,vnikach samorządowych (.t. Dz,U.2016.902 ze nn.);,

5) oryginał kwestionariusza osobo\Ą/ego (do pobrania w Internecie na strotlie www.cInk.radorn.pl):
6) lvłasnoręcznie podpisalle ośri,iadczetrie karrdl,data o posiadaniLl pełne.j zdolności do czynności
prawnl,ch iliorzy,stanitr z pełni praw publiczllych (tI,eśc ośrviadczeniazgodna zart.6 ust. l pkt2 ustawv
zdnia21 listopada2008r.o1lracowtrili.achsaInorząclorvycIl(i.t,Dz.U.20l6.902zęzn.');
7) własnoręcznie podpisalle oświaclczeIlie o niekaralIlości za unlyśltle przestępst\Ą,o ścigane z oskarzęnia
pLrblicznego lub umyślne przestępstlvo skarbowe (treśc ośrviadczerlia zgoclna z art. 6 Lrst, 3 pkt 2 ustarł,y
zdnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (i.t. Dz.U.2016.902 ze zm.)
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie karrdydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie darrych
osobowych do celorv rel<rLltacji.

Dokument}, należt, skladać w ternlinie do:
l0 dniod clat}, 11;i.r,,,,,,ia się ogłoszc,nia. tj. do l9.03.201tl I,, pod acJresel,1l: Crllelltarz KtllllLrltaltlv Z,ak]ad
Budzetowl,Lrl. Otlar Firleja 45.26-600 Radolll. sekretariat. z dopiskiern na kopercie,.Ofema prac1,

KA-1 l0-112018" (decydrrie data wpr,,LlvLr do zakładu).

Inne informacie:
. of-ert1,, osób nie zakrł,alifikorvanych zostaną konrisy_jnie zniszczone.:
. osobr,. ktcirl,ch clfert1, zostatlzl clclrzucclI,te. nie będą po,,viadattliane;
. ol'el,tr,. litóre ivpłyrlą po rvl,zej cllireślonynl terrninie nie będą fozpatrvwalle;
. otrzyl,natlych dokilnre lltólł rtie cldsvłarllt,:
. kandydaci, ktorych dokutlen§,spełnia_ją rvymogi l'orlllalIle określoIle w ogłoszetlitt zostaną
powiadomieni telefonicznie o ternlinie testu lub rozlnow1, krvalifikacyjnej.
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